
 
ČIGO - LIGO 

Oběžník 8. oddílu Junáka „Hraničář“ Karviná 
 

                       Číslo: 2       Ročník: MMXII 
 

 

CENA: 2,- ČM 



Novinky z lodního můstku 
  

 
KAMARÁDE, 

 
 
 
je zde druhé číslo oddílového oběžníku. 
Co tedy na Tebe čeká? Přináśíme nejen 
reportáž z RODEA, ale také se chceme 
pokusit přiblížit Ti řeku Lužnici, na 
které proběhne letośní putovní letní tábor. 
Samozřejmě se můžeś těśit na nějaké ty 
zajímavosti ze světa přírody a věříme, že 
o legraci nebude rovněž nouze. 
 
Teď ale malinko z jiného soudku. 
Popravdě, čekal jsem, že bude mezi členy 
posádek o práci redaktora Čigo-Liga daleko větśí zájem (prozatím by se rád 
zapojil jen jeden z vás, Ježek). Říkáte, že jej chcete číst, někteří by si ho  
i rádi předplatili, ale podílet se na psaní, to vás neláká. Ptám se sám sebe, 
jak dlouho je tato situace udržitelná? Snad je to začátek a časem změníte 
názor a někdo z vás se k této práci přece jen odhodlá, větśinou platí,  
že začátky jsou poněkud obtížnějśí :-)  
 
Hraničáři, v červnu na nás čeká spousta práce a zároveň i zábavy. Musíme 
dát do pořádku naśi hraničářskou flotilu a připravit vśe, co budeme na 
táboře potřebovat, z čehož vyplývá, že každá pomocná ruka je vítána. Kromě 
toho se někteří z nás svezou na řece Olśi při akci, kterou si Guláž připravil 
pro naśe kamarády Sviśtě. Bonbónkem na závěr měsíce bude noční pochod 
uskutečněný v Beskydech. 
 
Poslední věcí, o které bych se chtěl v tomto úvodníku zmínit je bodování  
a docházka za měsíc květen. Stoprocentní docházkou se můžou tentokráte 
pochlubit čtyři osoby: Simba, Śakal, Pepsi a Tom. Vydry jsou na tom 
s docházkou obecně skvěle. Jednotliví členové vynechali vždy nanejvýśe 
jednu akci. To Bobři jsou na tom o trochu hůře, i když takový Bunny 
z posledních sedmi akcí nechyběl ani jednou. Stopaři dopadli v docházce 
nejhůře.  
 
V bodování zvítězili plavčík Simba a plavčík Tom. I zde si ale dovolím jít 
trochu do hloubky. Vydry v bodování převálcovaly Stopaře i Bobry. Zároveň 
se naśi mladí skautíci vyrovnali svým starśím soupeřům také v bodování 
jednotlivců. Vždyť Tomovi na Simbu scházeli jen tři body. Jen tak dále 
Vydry! 
 
Teď už nezbývá, než Ti popřát příjemnou zábavu při čtení tohoto čísla.   

 

 



 Program na červen – měsíc  růží 

 

 

 

 

05. 06. – Družinovky posádek - Loděnice - 16:00  

06. 06. – Trénink - Loděnice - 16:00 

09. 06. – Sjezd řeky Olśe s TO Sviśti
1
 

10. 06. – Plíśkyáda – park B. Němcové - 16:00 

12. 06. – Družinovky posádek - Loděnice - 16:00 

13. 06. – Trénink - Loděnice - 16:00 

15. až 17. 06. – Výprava do Kopřivnice 

19. 06. – Družinovky posádek - Loděnice - 16:00  

20. 06. – Trénink - Loděnice - 16:00 

26. 06. – Družinovky posádek - Loděnice - 16:00  

27. 06. – Trénink - Loděnice - 16:00  

29. 06. – Noční pochod (plavčíci a vyśśí hodnosti!) 
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 Této akce se mohou z řad Hraničářů zúčastnit jen vybraní jedinci! 



ŘŘŘEEEKKKAAA   LLLUUUŽŽŽNNNIIICCCEEE   
 

 

Již za měsíc nás čeká putovní 
tábor po řece Lužnici. Možná by 
tedy bylo dobré, trochu si tuto 
nádhernou řeku, kterou jsme 
naposledy sjížděli v roce 2006, 
přiblížit. 
 
Tak tedy, Lužnice pramení  
na rakouské straně Novohrad-
ských hor, odkud nejprve teče 
k severu do Čech, ale po 
několika kilometrech se vrací 
zpět do Rakouska. Pod názvem 
Leinsitzbach teče rovinatým 
Vitorazskem, aby již jako tok 
sjízdný pro sportovní lodě 
vtekla u Krabonośe opět na 
naśe území. Od hranic teče 
Lužnice severním až severozá-
padním směrem, poté se u Tábora 
ostrým obloukem stáčí k jihozá-
padu a u Týna nad Vltavou  
se vlévá zprava do Vltavy  
na ř. km 202,2. 

 

Povodí Lužnice se rozkládá na 
necelých 4230 km2 a délka toku 
od hranic k ústí činí 149,6 km. 
 
Protéká z převážné části níži-
nami, má malý spád a mírný, 
vcelku pravidelný proud. 

Nedaleko Majdaleny odbočuje 
z řečiśtě Lužnice umělé koryto 
– tzv. Zlatá stoka, která byla 
vybudována v 16. Století a na-
pájí soustavu rybníků Tře-
boňské pánve. Pod Majdalenou  
u Novořeckých splavů se koryto 
Lužnice dělí na Starou a Novou 
řeku. 
 
Stará řeka je původní tok 
Lužnice, napájející největśí 
český rybník Rožmberk. Po té-
měř 35 km se ve Veselí nad 
Lužnicí spojuje s Nežárkou.  
Nová řeka je naopak umělým, 
13,5 km dlouhým tokem, vybudo-
vaným Jakubem Krčínem z Jel-
čan v 16. století. Spojuje Luž-
nici s Nežárkou. 
 

 
 

TÁBOR LUŽNICE 2012 
 

TERMÍN: 8. - 22. července 2012 
 
TÁBOROVÁ SCHŮZKA: 1. 7. (LODĚNICE – 18:00) 
 

DALŚÍ INFORMACE NAJDETE NA: 
 

www.hranicari.skauting.cz/aktuality.htm 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Co si vzít na tábor? 

 
Jsou zde uvedeny jen nejdůležitějśí 

věci, bez kterých se neobejdete! 
 

Budete se balit ve dvojicích  
do 50 litrového barelu! 

 
Sbalené věci budou odvezeny 

společně s táborovým materiálem, 
den před zahájením tábora! 

 
 
Spaní:   spacák, vlněné ponožky, 

tepláky, triko. 
 
Hygiena: ručník, zubní kartáček, 

pasta, mýdlo, śampón,  
1x toaletní papír, kapes-
níky, opalovací krém, 
repelent, osobní léky. 

 
Ostatní:  eśus (dvoudílný), lžíce, 

baterka, PV, pláśtěnka. 
 
Oblečení: 6x spodní prádlo, 5x po-

nožky + 1x teplé, kroj, 
věci do lesa (dlouhé kal-
hoty, kośile, maskáčová 
bunda nebo jiná), 1x pev-
ná obuv (použijte je pro 
cestu vlakem), 2x kraťa-
sy, 1x tepláky, 5x triko, 
1x kośile (nebo mikina), 
svetr (chladné večery). 

 
Na vodu:  tenisky (jen ne gumáky  

ani baleríny!), śusťákové 
věci (bunda, kalhoty), 
plavky. 

 

Táborové potřeby balte s ohledem 
na místo, které budete mít v barelu 
k dispozici! Nejlepśí je přijít si to 
předem vyzkouśet! 

15. až 17. června 2012 

 

15. 6. – sraz na nádraží – 15:45 

17. 6. – příjezd na nádraží – 16:00 

 

Co si vzít: 

jídlo a inventář posádky, průkaz 
pojiśtěnce, povinné věci, osobní 

věci, pláśtěnka, pevná obuv, 
průkazka s fotkou. 

 

!!! SBALIT SE DO JEDNOHO BATOHU !!! 

 

CENA: 100,- Kč 

 

MÍSTO: Kopřivnice – louka Ovčinka 

NOČNÍ PŘECHOD 
Pro plavčíky a vyśśí hodnosti! 

 

Mosty u Jablunkova 
 

Odjezd - 29. června 2012 

Sraz na nádraží 21:45 
 

Co si vzít:  

jídlo, průkaz pojiśtěnce, teplé  

věci (náhradní triko, pláśtěnka, 
tekutiny (čaj). 

 

Návrat - 30. června – 6:00  
(členové budou dovezení až domů) 

 

Cena: 50,- Kč 

PLÍŠKYÁDA 
 

10. ČERVNA 2012 

PARK BOŽENY NĚMCOVÉ – DĚTSKÝ KOUTEK 

9:00 AŽ 11:00 

S SEBOU: VÍČKO (od piva, sodovky) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    RODEO 
 

Pátek 11. května 2012 – Neděle 13. května 2012 

 
Účastníci: Frodo, Martina, Jojo, Kryo, Dominik, Fifa, Vojta, Śakal, 

Simba, Dodo, Shrek, Vojta, Luki, Marek, Ježek, Skřítek, 
Pepsi, Tom, Kuba, Mája, Fipo, Lucka, Tweety, Benny, 
Gavlo, Max, Zuzka, Miky, Robo, Guláž, Krtek. 

 
 

PÁTEK 11. KVĚTNA 
 
Konečně je ráno. Jeśtě si 
raději promnu oči a kouknu do 
kalendáře. Ano není pochyb, je 
pátek 11. května. To znamená 
jediné, vzhůru na nádraží, 
vzhůru do Údolí motýlů, Rodeo 
je po roce opět tady! 
 
Letos je vśak něco jinak, 
Hraničáři zřejmě vůbec poprvé 
nepojedou sami. Společně s ná-
mi se do údolí vydají také 
kamarádi Sviśti.  
 
Cesta proběhla poklidně. Ač je 
třeba říci, že na některé 

hraničáře byl opravdu tristní 
pohled. Balení batohů se 
ukázalo jako velký problém. 
Někteří byli ověśeni věcmi, 
jako by zrovna provedli velký 
nákup v hypermarketu. Jiní si 



zřejmě spletli výpravu do 
oderských hvozdů se zájezdem 
na Kanárské ostrovy, no 
prostě ostuda! A k tomu 
výmluvy typu: „to mi tam 
vśechno zabalila maminka“. 
Chápu, že mnozí z Vás nemají 
velký batoh, ale zkuste se 
příśtě zeptat, myslím, že na 
půjčení se vždy něco najde. 
Ale zpátky k výpravě. 

 
Během prvního dne jsme toho 
zvládli dost. Postavili jsme 
stožár, jedno ohniśtě, lavičky, 
ledničku a samozřejmě stany. 
Na hry vśak den příliś bohatý 
nebyl. Stihli jsme si zahrát 
HUTUTU a Kámen, nůžky, papír. 
Poté nadeśel čas na malou 
instruktáž stavby jehlánku. 
Ač byl postaven dokonale, Fipo 
se Śakalem raději spali pod 
śirákem, prý kvůli mraveni-
śti. Konečně se uskutečnila 
také jedna z bodovaných disci-
plín, a sice Śifra.  
 
Dnes nám celý den krásně 
svítilo Slunce, a tak na závěr 
dne jsme se vypravili na 
koupel do vany. Nenaśel se 
nikdo, kdo by odolal. Navečer 
přijel Miky se Zuzkou a Max,  
o chvíli později pak i Guláž 
s Lukim. Poslední věcí, která 
dnes proběhla, byl bodovák. 

Následovalo osobní volno  
a posezení u ohně s kytarou. 

 
SOBOTA 12. KVĚTNA 

 
Po rozcvičce hygiena, snídaně 
a jde se na Dřevorubecký 
souboj. Posádky vyráží do lesa, 
aby přinesly strom daného 
rozměru. Nutno říci, že napo-
prvé nemá nikdo śtěstí. Přes 
veśkeré úsilí ostatních 
posádek získali první místo 
Bobři, druzí byli Stopaři, pak 
Vydry a na závěr Sviśti. Pak 
bohužel přiślo to, o čem byl 
každý (až na Froda) přesvědčen, 
že přijde. PRŚÍ!!! A občas velmi 
vydatně. Déśť nás s menśími 
přestávkami provází dnem až 
do odpoledne. Přesto proběhnou 
vśechny disciplíny a to jak na 
jednotlivce, tak na posádky. 
Bodovaný oběd ovládli Sviśti, 
Ponny express Stopaři.  



Jak dopadli ostatní disciplí-
ny, zjistíte na následujících 
stranách. Za zmínku jeśtě 
stojí večerní program u tábo-
rového ohně. Vydry se ukázaly 
s originální relací o počasí. 
Stopaři ukázali, že i taková 
tichá pośta může být značně 
zábavná, krleś! 
 

NEDĚLE 13. KVĚTNA 
 
Členy čeká jedna z posledních 
disciplín, tři borovice. Před 
brozením si Ježek sice sundal 
boty, na ponožky už ale 
zapomněl, Guláž má při sobě 
jedny náhradní, a tak můžeme 
pokračovat. 
 
Borovice ovládl Simba, druhý 
skončil Śakal a třetí místo 
obsadil Shrek. Avśak závod byl 
poznamenán nehodou, kdy Toma 
zasáhly dva kameny. Naśtěstí 
se tento ostřílený Hraničář 
z těchto zásahů rychle vzpa-
matoval. Čekalo nás již jen 
balení a cesta zpět. V Suchdo-

lu jsme vlak chytili jen 
taktak. 
 

A kdo tedy zvítězil? 
 

KRÁL RODEA: plavčík SIMBA 
 

KRÁLOVSKÁ POSÁDKA: BOBŘI 
 

 
Foto z akce zde! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fipo95.rajce.idnes.cz/Rodeo_2012


 
 
  



Letos jsme spojili dvě akce do jedné. A sice „Unrrův memoriál“ a naśe 

hraničářské závody „Olśe 2012“. Nejprve nás ráno čekal úkol v podobě 

dopravy lodí k darkovskému mostu, kam putovaly pramice, a na lodičky, 

kam jsme zase vezli kánoe. A protože nám před pár měsíci ukradli 

vozík na lodě, musíme si pomoci jinak. Vyrážíme na lodích proti 

proudu. Okolo půl desáté startuje první pramice. Účast je letos hojná. 

Seślo se hned 7 posádek ve dvou kategoriích. Dvě posádky mladśích 

žáků a pět posádek starśích žáků. Při sjezdu posádky plní nejrůznějśí 

úkoly, jako např. 1. pomoc při  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INZERCE: 

 

 

Kvalita za 

rozumnou cenu! 

PRIOR MANAGER 

 12,- 

 10,- 

7,- 

FOTO Z AKCE ZDE! 

tonutí, určování azimutu, vědo-

mostní test, střelba ze vzdu-

chovky, atd. Po sjezdu následo-

val sprint a slalom. Těchto dis-

ciplín už se zúčastnili i kánoe. 

V kategoriích mladśích a star-

śích žáků vyhráli skauti 

z ostravské Eskadry. Hraničáři 

skončili druzí. Kánoe ovládli, 

Robo s Markétou a Guláž 

s Maxem.  

http://dobrovolnyjakub.rajce.idnes.cz/Olse_2012_a_Unnruv_memorial/


 

 
 

Jaroslav Foglar   -   Historie svorné sedmy 
 

3. Schůze utlačených 

 
Celá skleněná veranda, přilepená až u střechy domu na západní 

straně, byla již zalita žlutým světlem západu, když se sem začala 
trousit omladina domu na schůzi. Svolal ji čtrnáctiletý Pavel Hrádků. 

Veranda byla částí příbytku jeho rodičů a ti udělali z ní Pavlovi 
jakýsi skromný pokojík, v němž bylo jeho Bukovské království. Již dříve 
často přiváděl si sem Pavel občas některého kamaráda, ale dnes byla 
účast zvláśtě veliká. 

Pavel slavnostně mlčel u vědomí svého nápadu, s nímž chtěl přijít 
před ostatní. Čekal jen, až zde budou vśichni ostatní. 

Otík Kotík, zvaný též Otě Kotě, už tady byl a hrabal se 
v Pavlových knížkách. Také Jirka Žáčková zároveň s ním. Sotva osmiletá 
Marta, které se ale vśeobecně říkalo „Martina“ a jež měla pořád nějaké 
vidění a stále si potichu povídala, cupitala teď na místě u skla, dívala 
se do žlutého nebe a śeptala si cosi. Tlačila svůj nosík na sklo  
a dýchala na ně. 

Teď zrovna přiśel Jára Přibylů a hned za ním Lenka, která měla 
snad nejsvětlejśí vlasy a oči z celého města. A povídali, že na druhé 
straně domu na Spodní pavlači viděli Cikádu, jak sem utíká. Bude tu co 
nevidět. Vyběhne točité schody, dostane se na Podstřeśní chodbu, 
přeběhne ji, po několika schůdcích dolů, ocitne se v nekryté nádvorní 
pavlači, tou se dostane na druhou stranu domu a pak zabouchá zde  
u Hrádků na verandu. 

Jeśtě dole prý na ně křičel přes dvůr svoje „Čiky, čiky“, 
kterýmžto pokřikem se vśude ohlaśoval. „Čiky, čiky“ měl ve své řeči  
za každým druhým slovem. Uměl to říkati vesele i smutně a jednou 
vydržel říkati „čiky, čiky, čiky, čiky“ nepřetržitě celé odpoledne, když 
seděl s ostatními na půdě u světlíku. Tenkrát ho ostatní za trest 
přivázali k trámu, ale Cikáda křičel „ čiky“ pořád dále. Večer pak tehdy 
dostal horečku a druhý den neśel do śkoly. Teď se rozlétly dveře a byl 
tady. „Jste zde vśichni, které jsem pozval,“ pravil pak vážně Pavel 
Hrádků a žlutá sluneční záře zalila jeho příjemnou tvář. Vśichni  
na něho hleděli s napětím. Věděli, o čem bude povídat. Jistě o té 
vyhláśce, jež měla navždy znemožnit jejich hry, zábavy a vůbec vśechno. 
A přece nevěděli, co jim chce říci a proč je sem zavolal. Pavel Hrádků 
byl z nich nejstarśí, nejmoudřejśí a přece se se vśemi dobře přátelil. 
Vśichni ho uznávali za svého starśího zkuśeného kamaráda. 

„Víte vśichni, co se proti nám chystá,“ pokračoval Pavel.  
„Je pravda, že mnohé jsme zavinili a v mnohém jsme zavdali příčinu 
k hněvu velkých lidí. Ale prohlaśuji, že se nám děje křivda, když  
se na nás vśechno svádí a když se na nás dospělí dívají stále jen jako 
na uličníky.“ 

Vśichni začali tleskat a Cikáda radostně křičel: „Čiky, čiky, čiky, 
čiky! Čiky!!“ (Vždycky když přidal na konec jeśtě jedno „Čiky“, byla  
to nějaká slavnostní příležitost a stávalo se to jen velmi zřídka.) 

A Pavel pokračoval: „Navrhuji, abychom utvořili tajný spolek, 
který by měl za úkol nalézti si jinde a krásnějśí zábavu, než zde  
na schodech a na dvoře domu „U grośáka“. Mám již dosti nápadů, jak  



a co dělati. Záleží jen na vás, budete-li se mnou souhlasiti a chcete-li 
spolek utvořit.“ Znovu se rozlehla bouře souhlasu, v němž ostře 
vynikalo „Čiky, čiky“. 

„A nesmí se ale o naśem spolku nikdo dozvědět,“ výhružně se ozval 
Jára Přibylů. „No to je jisté,“ řekla nadśeně Jirka. Lence śťastné,  
že bude přijata do toho zvláśtního sdružení, jen zářila očka. „A ty, 
Martino,“ pravil Martě přísně Otík Kotík, čili Otě Kotě, „jestli něco 
někde vyžbrbláś, tak uvidíś.“ Ale Marta, ta bláznivá malá holka, která 
tak často tvrdila různé podivnosti, řekla určitě: „Nikomu nic nebudu 
povídat. Já vím, že se to nesmí říci.“ 

„Tak je to v pořádku,“ řekl Pavel. „Dejme si jeśtě nějaké jméno. 
Podívejte se – je nás sedm. Už se známe dlouho. A nikdy jsme  
se nepohádali. Pojmenujme se tedy Svornou sedmou!“ 

„Ano, ano, čiky, čiky,“ křičeli vśichni. Byli ozářeni a oslepeni 
žlutou září slunce pozdního jarního odpoledne. Rozteklé zlato slunce 
bylo vśude, na nábytku, na stěnách, na tvářích hochů i děvčat, byl jím 
zalit celý Pavlův pokojík, vždyť byla celá horní polovina jeho stěny, 
k západu obrácené, ze skla. „A teď vám chci říci to nejhlavnějśí,“ 
pokračoval Pavel. „Znám tady dosti blízko naśeho domu, za městem, jedno 
místo, kde si zřídíme své tábořiśtě. Je to tam v onom lese, jehož śpičky 
stromů vidíte odsud z oken. A jeśtě dnes hned teď se tam půjdeme 
podívat. Budeme tam za dvacet minut, když půjdeme rychle. A vrátíme  
se dříve, než bude úplná tma. Vzhůru na cestu.“ 

Pokojík se zase rozhlaholil. Cikáda cikádoval a Martina křičela 
„Jejda, jejda, jejda“. 

„Tiśe, buďte zticha,“ napomínal Pavel. „Zapomněli jste již, že jsme 
tajným spolkem?“ Vyrazili zadním vchodem domu jako spiklenci. Zmizeli 
v dolíku za domem, ztratili se v žlutém světle zapadajícího slunce. 
 

4. Na dalekém palouku 

 
Jehličnatý les se zdál stále přibližovat. Tak spěchali! Již míjeli 

první, zatím řídké stromy. Přeskakovali a přebíhali příkopy, dolíky  
a rokle. Kráčeli hlouběji. Červené pruhy sluneční záře žíhaly cestičky. 
Bylo zde tajemné ticho. Někde ospale zazpíval nějaký pták. „Tady  
to začíná“, pravil pak tiśe Pavel a ukázal na jakousi skalní stěnu, 
vysokou asi tři metry. „Musíme vylézti nahoru, abychom přiśli k tomu 
místu. Zde jsou různé výstupky ve skále, po nichž se tam snadno 
dostaneme.“ 

Nebylo to ale tak snadné, jak řekl. Sám již stěnu znal a dostal  
se nahoru poměrně snadno. Ostatní se vśak pořádně musili namáhati. 
Pavel nahoře ležel na okraji skalky a pomáhal každému vyśvihnouti  
se nahoru. S Martinou byla největśí práce. Bála se. 

„Musíme sem opatřit nějaký provaz,“ řekl Pavel, když byli vśichni 
nahoře. Kráčeli dále mezi nízkými borovicemi, které zde rostly. Měly 
větve vśelijak pokroucené a bylo jich lze rukou dosáhnouti. „To jsou 
Opičí stromy,“ vykládal Pavel. „Uvidíte, co na nich zažijeme.“ 

Pak dośli k malé mýtince mezi borovicemi. „Tady je to,“ zaśeptal 
Pavel a vśichni byli udiveni krásou toho palouku. O kus dále byla 
rokle, ve které mezi úzkými břehy zurčel potok. „Kdybychom měli tak 
nějaký stan,“ toužil Jára, „postavili bychom jej tady a zařídili  
se tu jako doma.“ 

„Mohly bychom snad nějaký uśít,“ řekla nesměle Lenka a pohlédla 
na Jirku. „To by nebyla holenku žádná lehká práce,“ odvětil Cikáda. 



„Stan musí být z nepromokavé látky, silné a – čiky, čiky, jejkulináčku, 
teď mě něco napadlo. No to je ale nápad!“ A labužnicky mlaskl. „Co? Ven 
s tím! Rychle!“ netrpělivě volali na něj ostatní. „Napadlo mne, že bychom 
si pro stan mohli vypůjčiti nějakou starou vozovou plachtu, jaké leží  
u nás na dvoře v kůlně.“ 

„Ano – to je opravdu dobrý nápad,“ zářil Pavel, ale Otě Kotě vśem 
pokazil radost: „A víte, čí jsou ty plachty? Pana Fouska! Ten nám 
nějakou sotva půjčí!“ 

„Snad bychom si o ni nemusili ani říkat,“ mínil Jára. „A z čeho 
bys stan chtěl udělat?“ 

„Má ty svatá dobroto, ty jsi ale zabedněnec,“ rozchechtal se Jára. 
„Nu z té plachy přece! Nikomu nemusíme říkat, že si ji jen vypůjčíme. 
Ostatně ty plachty tam leží ladem už dlouhou dobu a víte dobře,  
že nejsou jinak k ničemu. Zkrátka dnes večer uděláme do kůlny pro jednu 
z nich výpravu. Naložíme ji do Cikádova žebřiňáčku a zavezeme vozík  
do chodby k bývalým stájím, kam nikdo nechodí. A zítra vyjedeme rovnou 
sem a nikdo nás neuvidí.“ Válečný plán byl schválen. „Ale nesmí  
se plachtě nic stát,“ vymiňovala si Jirka, „a až ji nebudeme potřebovat, 
zase ji vrátíme do kůlny, i když tam leží docela neužitečně.“ 

„Postavíme stan tadyhle v rohu mezi těmi třemi borovicemi,“ 
pravil Jára, který zatím obhlédl celou mýtinu. „To jeśtě uvidíme,“ 
odpověděl mu Pavel, „ale nyní se musíme již vrátit domů, zakrátko bude 
tma. A se skalky slézat dolů je těžśí, než lézti nahoru.“ 

Vraceli se setmělým lesíkem. Martina si śeptem povídala něco  
o svatojánských broučcích, ačkoliv na ně bylo jeśtě velmi brzo, Jirka 
s Lenkou mlčely a hośi si umlouvali, kdo se zúčastní dneśní nebezpečné 
výpravy pro plachtu. „Já při tom nebudu, čik,“ pravil smutně Cikáda. 
„Víte přece, žá já nikdy nesmím ven, když je tma. Ani na dvůr.“ 

„Nevadí,“ těśil Pavel. „Tři na to stačíme, alespoň se neprozradíme. 
Sejdeme se přesně v osm hodin večer na dvoře a pustíme se do toho.“ 
Dośli ku skalní stěně, se které měli slézat. Jak to bylo těžké!  
A stmívalo se již valem. Otě Kotě se uhodil do kolena, ale zaťal zuby  
a nikomu ani nic neřekl. Setmělými pláněmi spěchali k domovu, kde  
už v oknech počala vyskakovat žlutá světýlka. 

 
Pokračování příśtě… 

 

 

 

 

 

  
Vśichni je známe, někteří z nás je dokonce i máme. Takoví, jako 

Simba nebo Śakal v nich doma plavou jako strýček Skrblík. Čmrdlíky 

jsou nejstabilnějśí a nejpevnějśí měnou současného světa! Vydělat se 

dají mnoha způsoby – 100% docházkou, bodováním, vítězstvími. 

brigádami. 

 



INZERCE: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAK MNE ZVOL 

ZA KATA!! 

INZERCE: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté byli lidé vzácných  

a krásných vlastností. A já chci být takovým aristokratem, ne ovśem z nějakého 

zděděného ślechtického titulu, který by na mě přeśel bez mé zásluhy, ale který bych 

si zasloužil vśím, co dělám. A tak jsem si vytvořil nový, vzorný Modrý život  

a snažím se jím žít, abych se stal pravým ślechticem. Ne titulem, ale svými činy, 

celým svým životem." 

Ranní cvičení: 
 

Nezapomeň se ráno protáhnout. Malá rozcvička je důležitá pro začátek 
každého dne. Protáhni si ruce, tělo i nohy a přidej pár dřepů. Rozcvička 
není trénink a tak se nepřepínej. 
 

Čiśtění zubů: 
 

Ráno si čistíme zuby pro krásu a večer pro zdraví. Dvakrát denně  
je minimum pro splnění úkolu. Jednou to nestačí. Chytrý kluk ale ví,  
že zuby si máme čistit po každém jídle. 
 

Mytí studenou vodou: 
 

Otužování je půl zdraví. Nemusí z tebe být otužilec, ale své tělo můžeś 
utužit opláchnutím obličeje studenou vodou a přidej i krk.  
Ti odvážnějśí z vás se mohou opláchnout do půl těla, tedy od hlavy  
až k pasu. 
 

Sluśná mluva: 
 

Tento úkol si vybarvi na závěr dne. Přemýślej, zda si nepoužil pro tento 
den některé sprosté slovo, zda jsi někoho nenazval ośklivým slovem. 
 

Čestné jednání: 
 

I tento úkol si vybarvi ke konci dne. Přemýślej, zda jsi někoho 
neurazil, nepoužil lež, zda jsi někoho neprovokoval k hádce nebo snad  
ke rvačce. 
 

Dobrý skutek: 
 

Dobrý skutek každý den je celoživotní úkol každého skauta. Pomohl jsi 
doma, ve śkole, v kroužku nebo ve smečce? Nabídl ses dobrovolně k práci 
nebo tě někdo musel nutit? Pomohl jsi radou nebo skutkem? 
 

Radostný prožitek: 
 

Poslední a snad nejtěžśí políčko Modrého života. Zavzpomínej, cos dělal 
od dneśního rána do večera. Ke splnění tohoto úkolu by sis měl 
vzpomenout na něco krásného nebo příjemného. Malá chvilka, která  
ti udělala radost. Nauč se radovat z maličkostí. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

…tentokráte o Měsíci 
 

 

„Hope, slíbil jsi mi, že mi povíś něco zajímavého o Měsíci“ 
 
„Máś pravdu Hupe, poslouchej tedy, povím Ti, jak a kdy Měsíc asi vznikl“: 
 
„V jednom nevýznamném okrsku naśí Galaxie ležel volně pohozený shluk 
plynů a prachu. Cosi, možná výbuch blízké supernovy způsobilo, že se 
tato lenivá hrouda mezihvězdného materiálu začala před pěti miliardami 
let otáčet a smrśťovat. Z beztvaré mlhoviny se zformoval disk o průměru 
asi deset miliard kilometrů. Ve středu se stále více zhuśťoval a 
zahříval až na velkou teplotu. Materiál v okrajových částech mezitím 
chladl, kapalněl a nabýval podoby balvanů, z nichž se začaly tvořit 
předchůdci planet a planetek, kterým říkáme planetesimály nebo 
protoplanety. Zhruba v této době (před 4,6 miliardami roků) můžeme začít 
pátrat po původu Měsíce.“  
 
„Kolem roku 1974 se zrodila velmi smělá teorie o vzniku Měsíce. Přiśli  
s ní hned dva vědecké týmy (William Hartmann s Donaldem Davisem  
a Alastair Cameron s Williamem Wardem), které dośly k závěru, že naśe 
planeta se v období svého formování (asi před 4,5 miliardami roků) 
srazila s jinou, menśí planetesimálou.“  
 
„Střet Prazemě s její menśí sestrou připomínal nepovedený tah 
kosmického kulečníku. Srážka rozžhavila materiál obou těles v místě 
střetu na teplotu několika desítek tisíc stupňů Celsia a vystřelila jej 
na oběžnou dráhu kolem Prazemě. Zbytek dopadajícího tělesa se už  
ze spárů gravitačního působení Země nevyprostil a zabořil se do její 
kůry. Kolem Země se z trosek této kolize vytvořil obrovský prstenec 
rozžhavených hornin a prachu. Právě z tohoto materiálu  
se z astronomického hlediska velmi rychle (v průběhu několika tisíc 
roků) vytvořil náś Měsíc – jediná přirozená družice Země.“ 
 
 
 
 
 

  

Neil Armstrong 

* 5. srpna 1930 (Wapakoneta – Ohio) 

První člověk na měsíci. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍLOVÝ POKŘIK 
 

Naśe osma z Karviné, 
to jsou hośi jémine. 

I když kroupy padají, 
vlast svou věrně hlídají. 

KDO?    HRANIČÁŘI! 

 
STOPAŘSKÝ POKŘIK 

 
Stopy znak, zvěř či pták, 

rozezná v ráz, stopařův zrak. 
 

Hip, śíp! 

Hurá! 

 
BOBROVSKÝ POKŘIK 

 
 

Bobři mokří, lidi dobří. 
 

Voda! 

Žbluňk! 

 
VYDŘÍ POKŘIK 

 
 

Chlapci vydří, jsou fakt chytří, 
silní, příční! 

 

Vydra říční! 

http://www.alb.cz/cz/firma.htm
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Určeno pro potřebu 8. oddílu Hraničář Karviná!!! 

1. symbol naděje; 2. stanový dílec;  

3. součást výzbroje vodáka; 4. povinná věc; 

5. kapitán oddílu; 6. vedoucí táborového dne; 

7. jídlo!!!; 8. jídelní miska; 9. popravčí;  

10. posádka oddílu. 

Členové posádek. Dva z Vás, kteří jako první 

odeślou správné znění tajenky na email: 

cigoligo@centrum.cz, se mohou těśit na nějakou 

drobnou cenu od naśí redakce :-) 

mailto:cigoligo@centrum.cz
http://www.cigoligo.webnode.cz/
mailto:cigoligo@centrum.cz
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